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مصاحل خارجية )رابطة الرايضة املدرس ية ،  03مصاحل داخلية و  7حيتوي الهيلك التنظميي عىل 

 مركز التوجيه املدريس و املهين و مفتش ية املطامع املدرس ية( 

مغلقة بسبب الهجرة ،  14مدرسة ابتدائية مهنا  365مؤسسة تعلميية مهنا  556تتوفر الوالية عىل 

 وحدة كشف و متابعة.  41كذا اثنوية و  47متوسطة و  143

 2015أ لف تلميذ و قد بلغت نس بة النجاح خالل س نة  271يف حني بلغ عدد املمتدرسني أ كرث من 

ىل  %67,6يف التعلمي الابتدايئ و  % 94,9حوايل  يف التعلمي املتوسط، كام جتدر االإشارة اإ

 من ذوي االإعاقات اذلهنية اخلفيفة. 83أ فواج لتدريس  10ختصيص 

لف موظف مهنم  15يرُشف القطاع عىل تس يري أ كرث من كام   4.000أ س تاذ ابالبتدايئ ،  4.305اإ

ىل  2.218أ س تاذ ابملتوسط و  ضافة اإ داري  2.594موظف مهنم  4.879ابلثانوي مبختلف الرتب اإ اإ

 موظف متعاقد. 215و 

لهيا من  موازاة مع اجلانب التعلميي ، تلعب املديرية دورًا ابرزًا يف اجملاالت الاجامتعية مت التطرق اإ

خالل عرض جململ النشاطات و الفعاليات املنجزة و املؤطرة من قبلها عىل غرار  االإرشاف عىل 

لقاء ادلروس و احملارضات يف  املناس بات ال ندية العلمية ، املوس يقية ، محالت التحسيس ، اإ

 اخملتلفة ، تنظمي املهرجاانت ، تشجيع الرايضة املدرس ية ، محالت التنظيف و دهن الواهجات .

 78ابلنس بة اىل النشاط التضامين فقد مت خالل الس نة الفارطة ، توزيع الكتب اجملانية ل كرث من 

يل من وزارة دج ، موازاة مع ذكل مت و بمتو  3000الف منحة 70الف تلميذ معوز ، اضافة اىل 

الف  37التضامن ، اجمللس الشعيب الواليئ و اللجنة الوالئية للتضامن املدريس توزيع اكرث من 

 أ لف مأ زر لهته الفئات احملرومة. 39حمفظة بلوازهما و اكرث من 

 أ الف تلميذ 8حافالت يس تفيد مهنا ما يُقارب  86يف جمال النقل املدريس مت ختصيص 

مطعم مركزي توفر  21مطعم مدريس مهنا  190ية  تتوفر الوالية عىل يف جمال املطامع املدرس  

 أ لف ممتدرس. 77وجبات لــ

 يف جمال الربامج التمنوية اجلارية :

قيد الاجناز يرتقب اس تالم  08ابملدينة اجلديدة لبوعينان مهنا  15مجمع مدريس مهنا  45  -

 خالل ادلخول املدريس القادم   06

خالل ادلخول  20مهنا قيد الاجناز و يُرتقب اس تالم  26ابالبتدايئ، قسم توسعة  63 -

 املدريس املقبل

 2017-2016نصف داخلية ابملتوسط يُرتقب اس تالهما خالل ادلخول املدريس  -

 2017-2016قسمي توسعة ابملتوسط يُرتقب اس تالهما خالل ادلخول املدريس  -



فتاح يُرتقب اس تالهما خالل ادلخول اثنوية يُرتقب اس تالم اثنويتني ابل ربعاء و م  12 -

اضافة اىل اس تالم اثنوية الفتح اليت يه عىل وشك الانهتاء من  2017-2016املدريس 

 اشغال الرتممي هبا.

قاعة للرايضة بداير البحري ، وحدة للكشف و املتابعة ابالربعاء وداخلية ابلثانوي يُرتقب  -

 2017-2016اس تالهما خالل ادلخول املدريس 

 55مليون دج من أ جل ترممي  270من  2014ال الرتماميت اس تفاد القطاع مضن برانمج يف جم

ىل  %80اثنوية و يه تعرف نسب اجناز جد متقدمة من  12متوسطة و  17ابتدائية ،  اإ

94% 

يف جمال االإصالحات الكربى اس تفاد القطاع مضن املزيانية ال ولية و االإضافية للوالية لس نة 

اثنوايت و يه ال خرى تعرف  10متوسطات و  10ج من أ جل ترممي مليون د 65من  2015

 50من  2016، كام اس تفاد القطاع خالل س نة %90اىل  %80نسب اجناز جد متقدمة من 

 متوسطة و ال شغال عىل وشك الانطالق. 24اثنوية و 11مليون دج مت مبوجهبا اقرتاح 

 ابلنس بة لعمليات جتديد التجهزيات املدرس ية:

 لتجهزي أ قسام  2008مليون دج مضن الربانمج املمركز لس نة  78,87لقطاع من اس تفاد ا

و العملية  %34مليون دج أ ي بنس بة  27,27الرتبية التحضريية مببلغ اس هتالك اجاميل بلغ 

 جارية

  مليون دج مضن الربانمج القطاعي  168,4اس تفاد القطاع منPSD  لتجديد التجهزيات

 %80مليون دج اي نس بة  136 اس هتالك املدرس ية ابالطوار الثالثة مت

ختاذ مجةل من القرارت مهنا :  و قد خلص هذا اللقاء اىل اإ

 املدرس ية   رضورة توفري اليد العامةل ابملطامع 

 دراسة اماكنية حتويل بناية اتبعة لثانوية مايح محمد و هتيئهتا اىل مكتبة خاصة ابلقطاع 

 مضن الهتيئة اخلارجية و معليات تزيني احمليط رضورة الاعتناء بعنرص الاانرة 

  تنظمي خرجات تفتيش ية للوقوف عىل وضعية التجهزيات القدمية املكدسة عىل مس توى

 املؤسسات التعلميية بعد معليات التجديد للتخلص مهنا وفق التنظاميت املعمول هبا.

 شغال ابجملمعات برجمة خرجة ميدانية من قبل الس ّيد الوايل للوقوف عىل مدى تقدم الا

 املدرس ية قيد الاجنازيف شهر جويلية القادم

  رضورة جتهزي وحدات الكشف و املتابعة ابلعتاد الطيب و املكتيب 

  عداد خمطط معل حلل مجمل املشالك املتعلقة ابملطامع املدرس ية و أ خر خاص بوحدات اإ

 الكشف و املتابعة . 


